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KONKURENCESCHOPNOST ffiEF
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sprNĚxÍ rvarrFIKACE
ve zjednodušeném podlimitním Íizeniv souladu s $ 26 odst. 3 písm. b) zákonač. 13'712006 Sb.' o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákono') a v souladu s PROJEKTOVOU
pŘÍnuČrou oPERAČNÍ pnocRAM PRAHA - KoNKURENCESCHoPNoST a pŘÍt-oHou t-
PRoJEKTovÉ pŘÍnuČKY - oPERaČNÍ PRoGRAM PRAHA - KoNKURENCESCHoPNoST -
PoKYNY PRo ZADÁvacÍ ŘZBNÍ NA DODAVATELE (dále jen ,'dotaění program") na stavební

práce.

Název veřejné zakázky:

Revitalizace p arku rrU Zahr ádká řs ké kolo n ie 66

Název programu: Proj ekt j e spolufinanc ován z operaěn ího programu Praha-Konkurenceschopnost

Prioritní osa:2 Životní prostředí

oblast podpory: 2.1 Revitalizale a ochrana izemí

Proj ekt : CZ. 2. I 6 l 2' l .00 l 21 00 l (registrační č ís lo proj ektu)

Jedná se o zadávaciÍizenídle zákona: ano

Veřejný zadavatel touto písemnou ýzvou wrývá k podání nabídky akprokázání splnění kvalifikace.

Zadavrtel:
Městská část Praha - Libuš
Libušská 351200,I42 00Praha 4 - Libuš
IČ: OO231I42
Zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem - starostou

Osoba pověřená výko ne m zad avatels kýc h či nností :
TECOM spol. s r.o.
Se sídlem: Ště'boholsk á 1421l37 , 1 02 00 Praha l0
Kontaktní adresa: Radlická 37l90I,l50 00 Praha 5

IČ: 411 96 856
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Novotným - jednatelem společnosti

Tato Yýzvaje výzvou o zahájení zadávaciho Íízení a je r,ypracována jako podklad pro podání nabídek
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle $ 38 zákona na veřejnou zakázku na stavební práce.

2. I.IDENTIFIKACNI UDAJE VEREJNEHO ZADAVATELE
Název zadavatele: Městská část Praha - Libuš
Se sídlem: Libušská 351200, I42 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem - starostou
IČ: OO23|I42
DlČ:CZ00231142
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VYKONEM

Bankomí spojení: Ceská spořitelna, a's.
Císlo účtu: 2000691 349i0800
Č ís lo zvláštního účtu/podúčtu : ó0 1 5 -2000ó9 1 34910 800
Kontaktní osoba: RNDr' Jří Mašek, CSc' - tajemník, ve věcech technických
Telefoďfax + 420 261 7I1 380, + 420 24I727 864
E-mail:tajemnik@prahaJibus.cz 

_
2.2.IDENTIFIKACNI UDAJE SPOLECNOSTI POVERENE
ZADAVATELKÝSCH člNNosrÍ
obchodní firma: TECOM spol. s r.o.
Se sídlem: Štěrboholská 1421l31,l02 00 Praha 10

Kontaktní adresa: Radlická 371901. 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Novotným - jednatelem společnosti
IČ: 4119ó856
DIČ CZ4I196856
Kontaktní osoba: Ing. Adéla Kytlícová - kontaktní osoba ve věcech soutěže
Telefoďfax:+ 420777 605 667,+420272100 363
E-mail: adela.kytlicov a@tecom. cz

3.l.DRUH A KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY
Druh veřejné zakázky - stavební práce
Součástí veřejné zakázky jsou kromě samotných stavebních prací s projektem související dodávky a

služby'
Předmět veřejné zakázky je klasifikován podle CPV
Stavební práce - 45000000-7

Chodníky ajiné zpevněné povrchy - 45233160-8

Výstavba zpomalovačů rychlosti - 45233150-5

Demolice a zemtti práce - 45110000-1

lnstalace a montáž zaÍízení pro venkovní osvětlení - 453l6100-6

Vysazování stromů - 772I1600-8

Zahradnické služby - 77300000-3

3.2. PŘEDPoKLÁDANÁ HooNoTA vBŘEJNÉ z,q.KÁzry
Celková předp-okládaná hodnota veřejné zakázkyje ve výši: 7 52I 500,-- Kč bez DPH.
3.3. POPIS PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace nevhodně využívaného veřejného prostranství a jeho

přeměna na park. V rámci proje}tu dojde zejména k:

- odstranění drobných betonoqých prvků z původní zahrádkářské kolonie,

- umístění cest pro pěší a oběasný pojezd t:držby parku (zeleně a osvětlení)'

- umístění veřejného osvětlení cest,

- urnístění sedacích zídek amfiteátru,

- umístění drátěného oplocení na jiŽni straně řešeného uzemi,

- kácení a nových dosadeb dřevin vč. dendrologické stezky,

- vybudování dětské herní plochy s několika přírodními hracími prvky,

- mobiliář (lavičky' koše)

- instalaci dvou zpomalovacích pruhů, které zvýší bezpečnost návštěvníků parku a zároveň sniži
lrlukové zatížení v lokalitě.

Realizací projektu dojde k vybudování veřejně přístupného parku o celkové rozloze 1,4ha.

Stavba Revitalizace parku "U Zahrádkářské kolonie" je vymezena projektovou dokumentací v členění

na inŽenýrské objekty:
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Inženýrský objekt B.1. - Sadové úprary
Inženýrský objekt B.2. - Komunikace
Inženýrský objekt B.3. - Zpomalovací prahy v ulici Přírodní aU Zafuádkářské kolonie

Inženýrský objekt B.4. - Veřejné osvětlení.
Podkladem pro \ypracování nabídky j e:

l projektová dďlůmentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPso') zpracovaná frmou B K N, spol.

s r.o., Vladislavova 29lI',566 01 Vysoké Mýo pro:

Inženýrský objekt B'2. - Komunikace
Inženýrský objekt B'3. - Zpomalovací prahy v ulici Přírodní atJ Zafuádkářské kolonie

Inženýrský objekt B.4. - Veřejné osvětlení
. p.ó.i"kiouá dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,DSF.) zpracovaná firmou JENA Praha,

s.r.o., Bolívarova 2092127, |60 00 Praha 6 pro:

Inženýrský objekt B.1. - Sadové úpravy
l slepý ýkaz výměr
l stavební povolení:
- stavební póvolení č' P12 1 1 1 8l /201 l oD,lRe ze dne 5 '4-2011'
- stavební povolení Zn. VYST/5 033 l 201 | l}/.d ze dne 28.2'20I I,

a stavební povoleni změny stavby před dokončením čj. P12 1152512011 oD/Skl ze dne 5.4.2011

r obchodní podmínky - náwh smlouly o dílo.
Další podróbnosti vztahujicí se k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávaci

dokumentaci.

oPERAČNí PRoGRAM PRAHA
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Předp okládaný term ín zahájení stavebních pracÍ :

Požadovaný termín dokončení stavebních prací včetně ziskání platného

stavby na zák|adě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

4.2. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění veřejné zakázky je katastráLrí ttzemi Praha - Libuš. V
revlta\izaci uzemi tta pozemcich parc. č. 105'711, 105712, 105713, 1057l45,

ffiEF

30.11.2011
souhlasu s užíváním

nejpozději do
30.11.2012

rámci projektu dojde k
105911 a1119/1 -k.ú.

Praha - Libuš. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo zadavatele.

5.1. KVALIFIKACE DODAVATELE
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v $ 50 odst' 1 zákona):

5.1 .1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle $ 53 zákona,

5.l.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle $ 54 zákona,

5.1.3. sblnení ékonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle $ 55 zákona,

í technickÝch kvalifikačních kladů podle $ 56 zákona.

@ósphěnízákladnichkvalifikačníchpředpokladůpod1e$53odst'1písm.a)
aŽl) zákona eeitn;1m prohlášením v souladu s $ 62 odst. 2 zákona' Splnění základního kvalifikačnílro

přeápokladu podló 5 
j3 od.t. 1 písm. k) a l) prokazuje dodavatel čestným prohlášením s přiloŽenýrni

ietor'.- stanovenými seznamy. Pokud se na dodavatele některý základni kvalifikační předpoklad

podle $ 53 odst. i písm. k) a l) zákota nevztahuje, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení,

popřípadě pouze uu"j., Že se něj tato zákonná povinnost nevztahuje. V takovém případě se na něj

nevztahuje ani povinnost předkládat příslušné seznamy.

Doložit dle relevantnosti a d|e právní formy společnosti! !

7.|. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle $ 54 zákona, tzn. Že

požadavky splňuje dodavatel' který předloží:

dle $ 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či vjpis z jiné

EVRoPSKÝ FoND PRo REGIor{ÁI'xÍ RoZVoJ
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obdobné evidence, pokudje v nízapsán,
_ dle $ 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokantjící příslušné živnostenské
oprávnění ěi licenci (v oboru: provádění staveb' jejich změn a odstraňování). Dodavatel jako doklad
prokazujici jeho oprávnění kpodnikání předloŽi ýpis zživnostenského rejstříku ($ 10 odstavec 3

zákona č. 4551199l Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné
zakázky.

Dolrladv prokazuiící splnění základních kvalifikačních předpokladů a vÝpis z obchodního
reistříku nesměií b,ýt k poslednímu dni. ke kterému má bÝt prokázáno splnění kvaliÍikace. starší

-v 2 zátkona,.

8."l'. Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finaněních kvalifikačních předpokladů dle

$ 55 ákona předložením:
ll pojistné smlouvy, jejimž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě.
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloŽí účinnou pojistnou
smlour.u na tento druh pojištění.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží pojistnou smloul'tl, z
níž bude patrná lyše pojistné částky pro tento druh pojištění v minimální výši 5 milionů
Kč.

9.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle $ 56
předložením těchto dokladů :

předložením Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět (5) let a

osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších ztěchto stavebních prací.
Způsob prokázáni splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatelpředloží seznam stavebních
prací, přílohou tohoto seznamu musí být mln. niže uvedená osvědčení objednatelů o řádném plnění
těchto nejvýzramnějších stavebních prací' která musí obsahovat: cenu (v Kě bez DPH), dobu a místo
provádění stavebních praci a musí obsahovat údaj o tom' zdaby|y týo stavebni práce provedeny řádně
a odborně.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální uroveň tohoto kvalifikačního
předpokladu jsou minimálně 2 stavebtí zakázky na stavební práce v oboru dopra'uního stavitelstú,
jejichž předmětem byly komunikace, parkoviště, chodníky či obdobné zpevněné plochy, jejichž
celkol1ý finanční objem (finanční objem zpevněných ploch) činil minimálně 1 mil. Kč bezDPHza
každou jednotlivou stavbu.
Dodavateltento kvalifikační předpoklad doloží osvědčeními vyhotovenými od objednatelů o řádném

těchto staveb obdobného charakteru.

10.1. ZÁKLADNÍ HoDNoTICI KRITERIUM PRo ZADANI vE ZAKAZKY
ZátJadnim hodnotícím kitériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH' Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH) dle $ 78 odst. 1 písm.

b) zákona.
10.2. ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK
Způsob hodnocení nabídek je stanoven v souladu s $ 79 odst. 4 zákota. Kritériem pro hodnocení
nabídek je nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH). Nabídky budou seřazeny podle celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší a nejýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou v Kě bez DPH.

11.1. LHUTA PRO PODANI NABIDEK
Datum vyhlášení veřejné zakázky:30.9.201 1

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2011v 9:00 hodin.
11.2. MÍSTo PRo PODÁNÍ NABÍDEK

E\.RoPsKÝ FOND PRo REGIoNÁr,xÍ RoZvoJ
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Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podatkaŽdý pracovní den

lhůty v době od 08:0b do l5:00 hod. (poslední den lhůty do 9.00 hodin) na adresu: TECoM spol.

5..ó., Rudlická37l9Ol,150 00 Praha 5. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing.

Adéla Kýlicová, elektronická adresa: ade1a.kytlicova@tecom.cz' mobil +420 777 605 661.

11.3. PoDÁNÍ NanÍory PoŠToU
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamŽik podání nabídky považuje

její'fuzické prevrétíspolečností TEcoM spol. s r.o. (pověřenou osobou zadavatele) na adrese výše

uvedené.

BKSN KAMIt2.1. AM PRO OTBV
otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26.10. 2011 v 9:00 hodin v zasedací místnosti

Městské části Praha 4 - Libuš, Linušstá č,p.1, 142 00 Praha 4 (místo bude označeno). V případě

velkého počtu uchazečů si zadavatel vyhrazuje právo na změnu prostor pro otevírání obálek.

Při otevlrání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové obálkové komise a zástllpci

dodavatelů, zástupci dotačního programu (zasedání obálkové i hodnotící komise je oprávněn se

účastnit zásnpce iidi.iho orgánu oPPK). otevírání obálek se může zučastnit maximálně 1 zástupce

dodavatele, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Pokud se otevírání obálek

zilčastničlen statutarního orgánu dodavatele, doloží tuto skuteěnost předložením občanského průkazu

či jiného průkazu totožnosti. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba,

pieatozi komě ýše uvedených dokladů též plnou moc udělenou osobou oprárměnou jednat za

dodavatele.

13.1. DOBA A FŘoffirv MÍsr.l BUDoUCÍ sTA\.BY
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která

v 10:00 hodin se Srazem účastníků na místě budoucího staveniště

kolonie a Smotlachova (ve spodní části parku), k.ú. Praha-Libuš'

13.2. ÚČEL PRoHLÍDKY
Prohlídka místa budoucího plnění slouží ýhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem

budoucího plnění' s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považuji, nad rámec

předané projektové áokumentace a dalších podkladů, za důleŽité pro Zpracování nabídky.

13.3. ZPŮSoB vYJAsxĚNÍ pŘÍp,q.nNÝcH DoTAZŮ
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy

a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informatir,ní charakter. Pokud z prohlídky místa

bu'doucího pinoni vzniŘnou nejasnosti nebo dotazy vztahujici se k předmětu plnění či obsahu zadávaci

dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz v souladu s čl. 16 zadávaci dokumentace.

r+r. annnsl pno wŽÁnÁNÍ za'oÁvAcÍ DoKUMENTACE
Adresa pro písemné vyŽádáni zadávacídokumentace: TECoM spol. s r.o., Radlická 31l901l, 150 00

Praha 5.

Kontaktní osoba určenázadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávaci dokumentace k

této veřejné zakázce je:

Jméno a příjmení: Ing. Adéla K1tlicová
Tel.: +420177 ó05 6ól
Fax.: + 420 603 827 654
E-mail: adela.kylicova@tecom.cz -

Zadávaci dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNE PoSToU na

záktadě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem' e-mailem nebo poštou) Úše uvedené kontaktní

osobě v pracovní dny od B:00 do 15:00 hod. V ELEKTRoNICKÉ VERZI NA CD.

I4.2. w Ž^nÁrrlÍ ZADÁVACÍ ooxuunNTACE
Žádosto poskytnut i zadávaci dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i

E\'RoPsKtf FoND PRo REGIoNÁLNÍ RoZvoJ
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elektronická forma - $ 148 odst. 2 zákona) - zaslaná na ýše uvedenou elektronickou adresu.

Žádost o poskvtnutí zadávací dokumentace musí obsahovat:

- Název veřejné zakázky
- Název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby
- Sídlo (včetně PSČ)
-IC
- DIČ
- Poštovní adresu pro písemnou komunikaci
- Kontaktní osobu (jméno a funkce)
- Tel., e-mail

Dodavatel je v písemné žádosti povinen sdělit jednu elektronickou adresr4 na kterou budou
zasílány případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Za řádnost a úplnost této
adresy odpovídá dodavatel. .
14.3. UHRADA NAKLADU NA PORIZENI ZADAVACI DOKUMENTACE V LISTINNE
6IŠrĚNÉ PoDoBĚ)
PoKUD BUDE UCHAZEC WZADOVAT zadávací dokumentaci (tzn. proiektovou
dokumentacil v listinné (tištěné) podobě' požaduie zadavatel úhradu nákladů na reprografické
nráce ve r"ýši 500.- Kč bez DPH. Tato forma zadávací dokumentace bude zaslána uchazeči

Zadavate| v souladu s ustanovením $ 70 zákona nepřipouští variantní řešení nabídky.
ts.z.zlD^vÁNÍ čÁsrÍ vnŘr"lNÝCHzAK^ZEK PoDLE s 98 ZÁKoNA
Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na ěásti.

15.1.VARrANTY NABTDEK PODLE S 70 ZAKONA

Zadávaci lhůta je lhůta, po
zákona zadav atel stanovuj e

kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. V
lhůtu, po kterou jsou uchazeěivázáni svými

souladu sustanovením $ 43
nabídkami na dobu 4 měsíců

od okamžiku skončení lhů o oodání nabídek.

17.1. V souladu s ustanovením $ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční
pozdějších předpisů, bude uchazeč lybraný na základě tohoto výběrového řizeni
spolupůsobit při qýkonu finanční kontroly.
17.2. Doba, po kterou musí být uchazeči veškeré originální dokumenty související s
uchoványje 10 let od finančního ukončení projektu.
17.3. Nabídku podá uchazeč v jednom originále v českém jazyce.

Veškeré další nezbytné údaje jsou uvedeny v zadiryací dokumentaci.

kontrole ve znění
osobou povinnou

reaIizaci zakázky

Y Praze, dne29.9.2011

Y Praze, ďne29.9.201I
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